કામદારો અને ાહકો માટે દુકાનો
સલામત કે વી ર તે રાખવી

ક રયાણા અને દવાની દુકાન જેવી આવ યક સેવાની દુકાનોને લોકડાઉન
દર મયાન ુ લી રાખવાની મંજૂર આપવામાં આવી છે . આ એવી જ યાઓ
છે યાં ઘણા લોકો જતા હોય છે , જેથી અહ થી રોગના ફેલાવાની શ તા
વ ુ હોય છે . આવા દુકાનદારોએ, હાથ ધોવા, શાર રક અંતર ળવવા અને
સપાટ ઓને સાફ રાખવા જેવી સામા ય થાઓ ું પાલન કરવાની સાથે જ
કેટલાક અ ય ચો સ પગલાંઓ લેવાની પણ જ ર છે . આ પગલાઓ તમને,
તમારા સાથીદારો અને તમારા પ રવારોને સલામત અને વ થ રાખવામાં મદદ
કર શકે છે .
દુકાનદારો માટે સામા ય માગદ શકા:
કો વડ-19 જેવા રોગચાળા દર યાન, નય મત ર તે હાથ ધોવા અને તમારા
હાથને ચહેરથી દૂર રાખવાની માગદ શકા, દરેકને લા ુ પડે છે ! દુકાનના તમામ
કામદારો ારા આ પગલાં ુ ત ર તે અ ુસરવા જોઈએ. ાહકો સાથે
વાતચીત કરતી વખતે મોઢા પર મા ક પહેર રાખવો પણ હતાવહ છે .
વધારાની સાવચેતી રાખવા માટે તમે કોટ, ટોપી અને લો ઝ પણ પહેર શકો
છો. જો તમે છૂટક અનાજ, જેમ કે રેશનની દુકાનમાં, વેચતા હો તો અ ુકૂળ
ડ લવર માટે મોટ લા ટક ુબ જેવા સરળ ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરવાનો
વચાર કરો. આ તમારા અને તમારા ાહકો વ ચે યો ય શાર રક અંતરની
ખાતર કરશે.

જો તમે બીમાર છો:
જો તમે અથવા દુકાનમાં કામ કરતા અ ય ય તઓ COVID-19 ના કોઈ
લ ણો, જેમ કે ખાંસી અથવા તાવ, બતાવે તો તેઓએ ર લેવી જોઈએ
અને ઘરે જ રહે ું જોઈએ. બને યાં ુધી દુકાનદારોએ આ કામદારોને પગાર
સાથે ર આપવી જોઈએ. જેથી ુ ન ત થાય કે આ કામદારો ૂણ ર તે
સ થાય અને, ખાસ કર ને, અ ય કામદારો કે ાહકોને ચેપ ન લાગે.

ય તગત / ઘરે ું વ છતા:
તમારે ઘરે પહ ચતા જ સા ુ વડે નાન કર લે ું જોઈએ જેથી દવસ દર યાન
જો કોઈ વાઇરસ તમારા કપડા કે શર ર પર લાગી ગયો હોય તો તે તમારા
પ રવારમાં ન ફેલાય. દવસ દર મયાન તમે પહેરેલા કપડાને એક અલગ,
ન ુ ત ડોલમાં રાખવા અને બને યાં ુધી તેમને ડટરજ ટ અને પાણીથી તરત
જ ધોઈ લેવા.

જ થાબંધ સમાન ખર દવો અને ડ લવર લેવી:
દરેક ય તએ હેરમાં હોય યારે શાર રક અંતર ળવી રાખવાના
સામા ય ૂચન ું પાલન કરવાની જ ર છે . જ થાબંધ બ રો, યાંથી
દુકાનદારો તેમનો ુરવઠો મેળવે છે , યાં પણ લોકો સમાન મેળવવા માટે
કતારો લગાવે તેવી યવ થા હોવી જોઈએ. યારે તમે બહાર હો યારે મા ક
પહેરવો અને પાછા આ યા બાદ સા ુથી યવ થત ર તે તમારા હાથ ધોવા
આવ યક છે . જો શ હોય તો, ુકવણી માટે ઓનલાઇન યવહારનો
ઉપયોગ કરો.
તમારા સમાનની ડ લવર દુકાન માં લેતી વખતે બને યાં ુધી સમાનને
દુકાનની બહાર જ રાખો જેથી અંદર લાવતા પેહલા બહારથી જ તમે સમાન
ના ખોખાઓ / ે સને સાવચેતી ૂવક અનપેક કર શકો. શ હોય તો,
ખોખાઓ / ે સને ખોલવાની જ યાએ સ ુના પાણીમાં પલાળે લા કપડાથી
ૂછ લો.
સામ ી નો સં હ:
બધા છૂટક સમાન જેમ કે ચોખા અને દાળને મોટા ઢાકેલા ડબામાં રાખો. દવસના અંતે આ ડબાને સા ુવાળા કપડાથી સાફ
કરો. બોટલ અને બો સ જેવા પેકે ડ સમાનને છાજલીઓ પર રાખી શકાય: આવો સમાન સામા ય ર તે બંધ ખોખમાં
આવશે જેથી તેના પર વાઇરસ હોવા ું જોખમ ઓછુ છે . ફળો અને શાકભા ને ુ લા પણ રાખી શકાય કારણ કે
સામા ય ર તે, આવી વ ુઓ લાંબા સમય માટે છાજલી પર રહેતી હોતી નથી. સાથે જ બધાને એવી પણ ભલામણ
કરવામાં આવે છે કે ઘરે લા યા બાદ પહેલાં ફળો અને શાકભા (તેમજ અ ય વ ુઓના બા પેકે જગ) ને સાર ર તે
ધોવા. ાહકોને સમ વો કે વાઇરસ ફેલાવાની શ તાઓને ઘટાડવા માટે, તેઓએ જે વ ુઓ ખર દવાની હોય તેને જ
પશ કરવો જોઈએ અને વધારાની વ ુઓને પશ કરવા ું ટાળ ું જોઈએ.
સામ ી ું વેચાણ:
દરેક ય તએ બહાર જતી વખતે ફર થી વાપર શકાય તેવો કાપડનો મા ક પહેરવો અથવા એક કરતા વધારે તરના
કપડાથી, જેમકે યો ય ર તે ઘડ કરેલ હાથ માલ, વડે પોતાનો ચહેરો ઢાકવો જ ર છે . દુકાનદારોએ દરેક ાહકને ચહેરો
ઢાકવા અથવા મા ક પહેરવા અંગેની ૂચના ન તા ૂવક પણ મ મર તે
આપવી એ મહ વ ૂણ છે . ચહેરો ઢાકવાની જ રયાત વશે લોકોને જણાવવા
માટે તમે તમાર દુકાનના દરવા પર દ શત કરવા માટે અમાર વેબસાઇટ
પરથી પો ટરો છાપી શકો છો. તમાર દુકાનની સાઈઝ માણે, તમે નીચેના
વક પોમાંથી કોઈ એક ું પાલન કર શકો છો વક પ 1: (નાની દુકાનો માટે)
તમે દરવા પર અથવા દરવા ની ન કમાં જ ાહકોને સામાન આપી શકો છો.
તમારા ાહકોને ખર દવાની વ ુઓની યાદ ઓ સાથે આવવા માટે ો સા હત કરો
જેથી તમે ઝડપથી અને અસરકારક ર તે તેમની મદદ કર શકો.
વક પ 2: (મોટ દુકાનો માટે)
દુકાનમાં વેશનાર તમામ ય તઓને તેમના હાથ સાફ કરવા કહો. શ હોય તો, વેશ ાર પર સા ુ સાથે વોશબેસીન રાખો. સાથે
જ હાથ ુકાવવા માટે પેપર નેપ ક સ પણ રાખવાનો યાસ કરો અને વપરાયેલા નેપ ક સને ફેકવા માટે અલગ કચરાપેટ રાખો.
વૈક પક ર તે, ાહકોના ઉપયોગ માટે તમે દરવા પાસે આ કોહોલ આધા રત હે ડ સે નટાઇઝર (જેમાં ઓછામાં ઓછુ 60%
આ કોહોલ હોય) પણ રાખી શકો. શ હોય તો, દરવા ને ુ લા રાખો, જેથી ાહકોએ દુકાનમાં વેશવા / બહાર નીકળવા માટે
દરવા નાં હે ડલને પશ કરવાની જ ર ન પડે. વ ુ સાર હવાની અવાર જવાર માટે તમે બાર ુ લી પણ રાખી શકો છો.
એક સાથે દુકાનમાં હાજર ાહકોની સં યાને તમે મયા દત કર શકો છો. આ સં યા તમાર દુકાન કેટલી મોટ છે અને 1-2 મીટર
શાર રક અંતર ળવી રાખીને દુકાનની અંદર કેટલા ાહકો હોઈ શકે તેના પર નભર રહેશ.ે

વક પ 3: (આઉટડોર / જ થાબંધ બ રો)
આઉટડોર અને જ થાબંધ બ રોમાં સામા ય ર તે એવી ઓછ સપાટ ઓ હોય છે
જેનાથી વાઇરસ ફેલાઈ શકે. તેમ છતાં તમારે તમાર દુકાનમાં અથવા તેની
આસપાસમાં લોકો 1-2 મીટર ું શાર રક અંતર ળવી રાખે તેની કાળ લેવી
જોઈએ. તમાર દુકાનમાં કે આસપાસમાં યો ય વ છતા રહે અને કોઈ કચરો ન થાય
તેની કાળ રાખવી એ એક સાર આરો ય દ થા છે . આખા દવસ નો તમામ
કચરો યો ય ર તે એક ત કરો અને દવસના અંતે તેને યો ય થળે નકાલ કરો.
કતારો:
ાહકોને જણાવો કે તેમનો વારો આવવામાં થોડો સમય લાગી શકે છે . તેઓ કતારમાં
હોય યારે યો ય શાર રક અંતર ળવવાની વનંતી કરો. તમે દુકાનની બહારના ટપાથ
અથવા ર તા પર ઓછામાં ઓછા 1-2 મીટરના અંતરે વ ુળો દોર ને શાર રક અંતર
ળવવામાં તેમની સહાય કર શકો છો.
દવસના અંતે, બધા કાઉ ટસ અને અ ય સપાટ ઓ, જેમ કે હે ડ સ, ઢાકણા, રોકડ
ુ વાના બો સ વગેરેને સ ુની પાણીથી સાફ કર લો. નળ, દરવા ના હે ડ સ,
દરવા ના તાળાઓ અને લશ બટનો જેવી અ ય વારવાર પશતી સપાટ ઓને સા ુના
પાણીથી સાફ કરવા ું ૂલશો નહ . દરરોજ સા ુ અને પાણીથી બે સન અને શૌચાલય
સાફ કરો, અને દવસ દર મયાન અ ુક વાર 1% લીચથી જ ુ ુ ત કરો.
ફર થી વાપર શકાય તેવી વ ુઓ જેમકે ટોપી, મા ક, કોટ વગેરેને ડટજ ટથી, પણ
અ ય કપડાથી અલગ ધોવા. યાન રાખો કે બધા કામદારોને રોજ ધોયેલાં, વ છ સેટ
ૂરા પાડવામાં આવે છે . કોઈપણ એક જ વાર વાપર શકે તેવા મા ક, લો સ, ટોપી, કોટ
વગેરેનો નકાલ ુર ત ર તે કરવો જ ર છે . પહેલા તેમને 1% ઘરગ ુ લીચનો
ઉપયોગ કર ને જ ુ ુ ત કરો અને યાર બાદ સળગાવીને કે પછ જમીનમાં ડે દાટ ને
તેમનો નકાલ કરો.

ુ વણીઓ:
ક
તમારે કદાચ ઘણા વ ુ માણમાં ચલણી નોટ અને સ ાઓ સાથે યહવાર કરવો
પડતો હશે, તેથી તમારે રોકડ નાણાં વડે વાઇરસ ના ફેલાય તે ું યાન રાખવા માટે
ખાસ સાવચેતી રાખવી જોઈએ. શ તેટલી વાર તમારા હાથને સા ુથી ધોઈ લો.
રોકડ ું સંચાલન કરતી વખતે તમે લો સનો ઉપયોગ કર શકો છો પર ુ યાન રાખો
કે લો સ પહેયા હોય તમે કોઈપણ અ ય સપાટ ને પશ ન કરો. તમે પૈસાને એક
અલગ ડ બામાં પણ રાખી શકો છો અને યાન રાખો કે તમે દરરોજ દવસના અંતે
આ ડબાને સા ુ અને પાણીથી સાફ કરો. જો શ હોય તો, ફ ત તમામ નાણાક ય
યવહાર માટે કોઈ એક જ ય તને ન ુ ત કરો. સાથે જ યાન રાખો કે આ
ય ત દુકાનમાં કોઈ માલ અથવા સપાટ ને પશ નહ . ઓનલાઇન અથવા કેશલેસ
યહવારને ો સા હત કરો.
હોમ ડ લવર :
સમાન એક ખોખા અથવા બેગમાં પહ ચાડવો જોઈએ જે ઘરની
બહાર ૂક શકાય, અને બહારથી જ ાહક તેને ઉપાડ શકે. બને
યાં ુધી, યાં તમે વ ુઓ પહ ચાડતા હો તે ઘર માં વેશ ન
કરો. તમે રોકડ યવહાર માટે નાના ડાબા અથવા પાઉચનો
ઉપયોગ કર શકો છો, જેથી તમારે ચલણી નોટો કે સ ાઓને
જ ર સૌથી છે લે પડે અને રોકડ ગ યા પછ તમે તરત તમારા
હાથ ધોઈ શકો.

કામદારો અને ાહકો માટે દુકાનો સલામત કે વી ર તે રાખવી
દુકાનદારો માટે સામા ય માગદ શકા:
શ એટલી વ ુ વાર તમારા હાથ ધોવા
તમારા ચહેરાને હાથ વડે પશ ન થાય એવો યાસ કરો
મા ક પહેરો
બધા કાઉ ટરો અને અ ય સપાટ ઓ (હે ડ સ, ઢાકણા વગેરે) ને સા ુના પાણી વડે સાફ કરો.
ફર થી વાપર શકાય તેવા ટોપી / મા ક / કોટને અ ય કપડાથી અલગ ડ ટરજ ટથી ધોવા.
જો તમે બીમાર હો તો કામ ન કરો
ઘરે પહ ચતા જ સા ુથી નાન કરો
દુકાનમાં પહેરેલા કપડા અલગથી ધોઈ લો
જ થાબંદ સમાન ખર દવો અને ડ લવર લેવી:
જો શ હોય તો, તમાર દુકાનની બહાર ડ લવર મેળવો
સા ુવાળા પાણીથી ખોખા ૂછ લો
પછ ખોખા / ે સને અનપેક કરો
વ ુઓ અંદર લાવ
સામ ી સં હ:
ચોખા અને દાળ જેવા છૂટક સમાનને મોટા ડબામાં સં હત કરો
દવસના અંતે આ ડબાને સાફ કરો
ફળો અને શાકભા ને ુ લા રાખી શકાય
માલ વેચવો:
નાની દુકાન: દરવા પર અથવા ન કમાં ાહકોને સેવા આપો
મોટ દુકાન: ાહકોને દાખલ કરતા પહેલા તેમના હાથ સાફ કરવાની ૂચના આપો અને એક સમયે ાહકોની સં યાને
તબં ધત કરો
જ થાબંદ દુકાન: ાહકોને એકબી થી 1-2 મીટર ું અંતર ળવવા માટે કહો
ાહકોની કતાર માટે દુકાનની બહાર 1-2 મીટરની અંતરે વ ુળો દોરો
ુકવણીઓ:
ચલણી ન ટો અને સ ા એક અલગ ડ બામાં રાખો અને આ દબાણે દરરોજ સા ુ અને પાણીથી સાફ કરો.
પૈસાને અ ા પછ સા ુથી હાથ ધોવા.
જો શ હોય તો, તમામ નાણાક ય યવહારો માટે એક ય તને ન ુ ત કરો અથવા ઓનલાઇન યવહારોને ો સા હત
કરો.
હોમ ડ લવર :
ાહકના ઘરે વેશ નહ કરવાનો યાસ કરો, ડ લવર બહાર ુકો

ડ લવર દર મયાન ડ બા અથવા પાઉચનો ઉપયોગ કર ને પૈસા એક ત કરો
પૈસાને યારે જ અડો યારે તમે તમારા હાથ તરત ધોઈ શકો

